
تحقيق النتائج التنموية

تحسين الخدمات البلدية 
بلدية   16 االجتماعي  والتكّيف  الطارئة  البلدية  الخدمات  مشروع  ساعد 
على االستجابة لزيادة الطلب على الخدمات بسبب التدفق الكبير لالجئين 
بلغت  أساسية  بتمويل سلع وأشغال وخدمات  المشروع  السوريين. وقام 
قيمتها 40 مليون دوالر، وشمل أكثر من مليوني أردني وما يقرب من 250 
ألف الجئ سوري، ما ال يقل عن 45٪ منهم من النساء. وتضمنت األنشطة 
وتحسين  األساسية،  التحتية  البنية  تأهيل  وإعادة  الصلبة،  النفايات  جمع 
شبكة الطرق، وإضاءة الشوارع، وتخفيف التوترات المجتمعية المتصاعدة.

إصالح التعليم
ساهم المشروع الثاني إلصالح التعليم من أجل اقتصاد المعرفة في نشر 
رياض األطفال عالية الجودة ورعاية األطفال المبتكرة والبديلة في جميع 

البنك الدولي في األردن

تعود الشراكة بين البنك الدولي واألردن إلى زمن بعيد، ويهدف البنك 
األفضل  الفرص  من  المزيد  خلق  إلى  الرامية  األردن  جهود  دعم  إلى 
للجميع. يعّزز برنامج البنك في األردن وضع جدول عمل طموح لخلق 
مع  والصحة  كالتعليم  األساسية  الخدمات  على  والحصول  الوظائف 

مساعدة األردن على معالجة أثر األزمة السورية.

يعّد البنك الدولي مصدراً حيوياً للمساعدة المالية والفنية للبلدان النامية 
في جميع أنحاء العالم. ويقّدم للبلدان قروضاً منخفضة الفائدة ومنحاً 
لدعم مجموعة واسعة من االستثمارات في مختلف القطاعات. وتُعزَّز 
هذه االستثمارات بخدمات تحليلية واستشارية متطورة، مستفيدًة من 

المعارف العالمية للبنك الدولي وخبراته على مستوى البلدان.

أنحاء البالد. وتم إنشاء نظام يسمح لوزارة التربية والتعليم بنشر تقارير الرصد والتقييم على اإلنترنت. وتّم بناء 
مدارس جديدة كما تّم توسيع مدارس أخرى. وارتفعت معدالت االلتحاق بالمدارس االبتدائية والثانوية من ٪96.9 

إلى 98.1٪، ومن 60.4٪ إلى 76.9٪، على التوالي.

وظائف للنساء والشباب
ساعد مشروع تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والصغرى من أجل النمو الشامل على توفير أكثر من 2000 
وظيفة في القطاع الخاص ألكثر الفئات حرماناً. وجاء 62٪ من المستفيدين من المشروع من خارج عّمان، حيث 
ترتفع معدالت البطالة والفقر. وسّجلت الشركات المملوكة من النساء نسبة 85٪ من المستفيدين. وشّكل الشباب، 

الذين يعانون من أعلى معدالت البطالة، أكثر من 45٪ من المستفيدين.

الحصول على المشورة القانونية 
قّدم مشروع الحصول على العدالة خدماٍت قانونيًة محسنًة للمجتمعات الضعيفة، بما في ذلك األردنيين الفقراء، 
وكذلك الالجئين العراقيين والفلسطينيين والسوريين. وقام بتنفيذ المشروع مركز العدالة للمعونة القانونية، وهو 
من منظمات المجتمع المدني األردنية. وتّم تقديم المشورة إلى 4500 مستفيد، كما تم عقد 1600 جلسة توعية 

عامة شملت أكثر من 40 ألف مستفيد.

األنظمة البيئية وتوليد الدخل
طّور مشروع البادية للحفاظ على النظم اإليكولوجية وسبل كسب العيش مرافق للسياحة اإليكولوجية وخبرات على 
ممٍر طوله 250 كيلومتراً بين محميّتي األزرق والشومري ومحميّة برقع الطبيعية. أتاح الممر فرصاً لتوليد الدخل 
لمنطقة الرويشد والمجتمعات المحلية المجاورة في البادية الشمالية الشرقية، مع المساهمة بشكل إيجابي في 

الحفاظ على التنوع الحيوي للمنطقة.

الحفاظ على إمكانية حصول السكان على الخدمات األساسية 
الهائل لالجئين.  التدفق  التأقلم مع  لمساعدة األردن على  البنك الدولي سريعاً  عند اندالع األزمة السورية، تحرك 
وتم طرح مشروع بقيمة 150 مليون دوالر عام 2013 للحفاظ على إمكانية الحصول على خدمات الرعاية الصحية 
األساسية واالحتياجات المنزلية األساسية ألشد المتضررين من هذا التدفق. وقّدم المشروع دعماً للخبز والوقود لنحو 

2.5 مليون مستفيد أردني من برامج شبكات األمان.

إطار الشراكة مع األردن

وافق مجلس المديرين التنفيذيين في البنك الدولي يوم 14 يوليو/تموز 2016، على إطار الشراكة الجديد مع األردن  
للفترة 2017-2022. تهدف هذه الشراكة إلى مساعدة األردن على تجديد عقده االجتماعي وتعزيز االحتواء االقتصادي 
واالجتماعي. وتعّزز جدول عمل طموح للنمو والوظائف واالحتواء مع مساعدة األردن في معالجة تأثير األزمة السورية، 
بما في ذلك من خالل أدوات تمويلية مبتكرة. ويهدف البنك الدولي إلى مساعدة األردن على صياغة استراتيجيات 
الخاص،  القطاع  وتحفيز  االقتصادية،  األنشطة  وتنويع  للجميع  الشامل  النمو  خالل  من  العمل  فرص  لخلق  جديدة 

وتحسين التعليم وشبكات األمان، وتهيئة موارد رزق مستدامة للمستضعفين من السكان.

ويُرسي هذا اإلطار، الذي تم وضعه بالتعاون الوثيق مع مختلف األطراف المعنية، األهداف التنموية الرئيسية لألردن 
والتي تهدف مجموعة البنك الدولي إلى مساعدة المملكة على تحقيقها، كما يقترح برنامًجا انتقائياً من اإلجراءات 
التدخلية اإلرشادية لهذا الغرض. ويعتمد اإلطار على دراسة التشخيص المنهجي لألردن الذي يحّدد أهم التحديات التي 
يواجهها األردن والفرص المتاحة له في مجال الحد من الفقر وتعزيز الرخاء المشترك. هذه الدراسة التشخيصية ُمستقاة 

ت تغذيته أيضاً من خالل مشاورات مع مجموعة واسعة من األطراف المعنية. من تحليل متعمق تمَّ

نعمل من أجل الناس في األردن



zelkhalil@worldbank.org :أو مراسلة زينة الخليل عبر البريد االلكتروني www.worldbank.org/jo للمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة موقعنا

خلق الفرص للجميع 

تسعى مجموعة البنك الدولي لدعم األردن في تنفيذ اإلصالحات التي من 
شأنها تحفيز النمو االقتصادي لخلق المزيد من الفرص االقتصادية األفضل 
الالجئين  من  لكٍل  األساسية  الخدمات  في  الفجوة  من  والحد  للجميع، 
بالطاقة والمياه  المتعلقة  الخدمات  المضيفة، بما في ذلك  والمجتمعات 

والعمل والصحة والتعليم.

وإدراكاً منه لضرورة دعم البلدان التي تستضيف أعداداً كبيرة من الالجئين 
في التعامل مع كلفة التنمية على المدى الطويل والضغوط على نسيجها 
االجتماعي واالقتصادي، فقد أنشأ البنك الدولي بالتعاون مع األمم المتحدة 
والبنك اإلسالمي للتنمية البرنامج العالمي لتسهيالت التمويل الميّسر، وهو 
آلية تمويل مبتكرة تسّد الفجوة بين مستويي التدخل اإلنساني والتنموي، 
وتزّود البلدان المتوسطة الدخل التي تستضيف أعداداً كبيرة من الالجئين 

بتمويل ميّسر يَُخّصص عادًة ألشد البلدان فقراّ.

في  مختلفة  قطاعات  في  مشاريع  عدة  بتمويل  العالمي  البرنامج  وقام 
األردن:

على  « القائم  السوريين  والالجئين  لألردنيين  االقتصادية  الفرص  برنامج 
النتائج )300 مليون دوالر(. دعماً لميثاق األردن، يهدف المشروع إلى 
وإصالح  المستثمرين،  وجذب  األردن،  في  االستثماري  المناخ  تحسين 
العاملة  القوى  مساهمة  إمكانية  ومنح  المملكة،  في  العمل  سوق 
السورية في النمو االقتصادي في األردن. كما يدعم المشروع تسهيل 

التجارة وتشجيع االستثمار وتعزيز روح المبادرة.

إلى  « يهدف  دوالر(.  مليون   50( األردن  في  الطارئ  الصحي  المشروع 
مساعدة الحكومة األردنية على مواصلة تقديم الخدمات الصحية األولية 
السوريين.  والالجئين  عليهم  ن  المؤمَّ غير  الفقراء  لألردنيين  والثانوية 

وهذا المشروع هو جزء من مشروع أكبر قيمته 150 مليون دوالر، يموله البنك اإلسالمي للتنمية بشكل متواٍز 
وسيساعد في تقديم الخدمات الصحية الحيويّة إلى 3.5 مليون مستفيد.

التعليم في مرحلة  « الحصول على  إلى زيادة إمكانية  التعليم )200 مليون دوالر(. يهدف   برنامج دعم إصالح 
الطفولة المبكرة، وتحسين تقييم الطالب وتعليمهم وأوضاع التعلّم لألطفال األردنيين وأطفال الالجئين السوريين. 
ويفيد المشروع حوالي 700 ألف طفل. كما يساعد في تدريب أكثر من 30 ألف معلم في جميع أنحاء المملكة.

دوالر(.  « مليون   500( العمل  فرص  اإلنصاف وخلق  على  القائم  النمو  أجل  من  التنمية  لسياسات  األول  القرض 
سيساعد القرض األردن على تعزيز النمو الشامل وإيجاد المزيد من فرص العمل للجميع. وسيعمل المشروع على 
تحسين اإلنتاجية من خالل خفض تكاليف أنشطة األعمال، وتحسين إمكانية النفاذ إلى األسواق وتعزيز إمكانية 
حصول المشروعات الصغيرة والمتوسطة على التمويل. وسوف یخلق القرض سوق عمل أکثر مرونة وتكامالً من 
أجل رفع معدل مشارکة النساء والشباب في سوق العمل وتعزيز التمکین االقتصادي. كما يوفّر مساعدة اجتماعية 
التحويالت  برنامج  توسيع  خالل  من  االقتصادية  الصدمات  من  األسر  حماية  في  ويساعد  فعالية  وأكثر  أفضل 

النقدية التابع لصندوق المعونة الوطني لتغطية 85 ألف أسرة إضافية وتحسين استهداف المستفيدين.

محفظة البنك الدولي في األردن

مليار من  منها 1.1  مليار دوالر،  قيمتها 1.3  إجمالي  يبلغ  األردن من 14 مشروعاً  الدولي في  البنك  تتألف محفظة 
التمويل الميّسر. باإلضافة إلى ذلك، يقوم البنك الدولي بإجراء عدٍد من الدراسات التحليلية واالستشارية في العديد من 
القطاعات بالتعاون الوثيق مع مختلف الجهات األردنية. وتغزي هذه الدراسات الحوار حول السياسات كما تساعد في 

تدعيم المؤسسات وبناء القدرات وإثراء عمليات التنمية.

 المبلغاسم المشروع
)مليون دوالر(

120.00تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والصغرى لتحقيق النمو الشامل

50.00مشروع صندوق الشركات الناشئة االبتكارية 

50.00المشروع الصحي الطارئ في األردن

300.00برنامج الفرص االقتصادية لألردنيين والالجئين السوريين القائم على النتائج 

200.00برنامج دعم إصالح التعليم في األردن 

مشروع اإلنهاء التدريجي للمواد المستنزفة لطبقة األوزون ومركبات الهيدروكلوروفلوروكربون 
في األردن

3.92

المشروع الثاني لإلنهاء التدريجي للمواد المستنزفة لطبقة األوزون ومركبات 
الهيدروكلوروفلوروكربون في األردن

2.49

9.50برنامج السجل الوطني الموحد والتواصل مع العّمال 

3.00تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والصغرى

المشروع التجريبي لتقديم خدمات قطاع العدل لألردنيين الفقراء والالجئين في المجتمعات 
المحلية المستضيفة

2.50

2.80الخدمات االجتماعية المتكاملة للشباب المستضعفين في األردن

84.63مشروع الخدمات البلدية والصمود االجتماعي

1.05تعزيز سياسات الشمول المالي في األردن 

500.00القرض األول لسياسات التنمية من أجل النمو القائم على اإلنصاف وخلق فرص العمل

1,329.89المجموع 


